
Mondeling  Nederlands

Cursus 2 – Module 3

Dag 1 



de schaatsen



schaatsen



het WEEKEND

maandag

dinsdag 

woensdag

donderdag

vrijdag

ZATERDAG

ZONDAG



de tong uitsteken



vegen met een bezem



bijna



heen en weer



heen en weer



de tong uitsteken



hard vallen



eerst - daarna



vervelend



nu - straks



we kijken nu naar een PowerPoint?

wat gaan we straks doen?

en daarna?



opnieuw (proberen)



meervoud

de schaats



meervoud

de schaats de schaatsen



Dag 2



de kleding



de lange broek



de maillot



schoenen met hoge hakken



een onderhemd

een onderbroek



de zomerjas



de winterjas



een paar wanten



de sjaal



de muts



de zwembroek



het zomervest



het wintervest



een dikke trui



het t-shirt



de pet



de pantoffels – de sloffen



aantrekken - aandoen



uittrekken - uitdoen



de zomer



de winter



meervoud

de broek

de hemd

de jas

de want

de muts

het vest

de trui

de pantoffel

de pet



meervoud

de broek de broeken

de hemd de hemden

de jas de jassen

de want de wanten

de muts de mutsen

het vest de vesten

de trui de truien

de pet de petten



meervoud

de pantoffel

de maillot

de sjaal

de t-shirt



meervoud

de pantoffel de pantoffels

de maillot de maillots

de sjaal de sjaals

de t-shirt de t-shirts



Dag 3



de bretels



de hoed



de kleding



de pet



het pak



de parasol



de sport



de wandelstok



het ijsje



(kleding) kopen



jong - oud



vervelend  - leuk



meervoud

de hoed

de pet

het pak

de wandelstok



meervoud

de hoed de hoeden

de pet de petten

het pak de pakken

de wandelstok de wandelstokken



meervoud

de parasol

het ijsje



meervoud

de parasol de parasols

het ijsje de ijsjes



Dag 4



de trommel



de pet



de spiegel



de helm



het masker



de fietspomp



de fiets



de hoepel – een paar hoepels



opzetten



afzetten



de tong uitsteken



fietsen



(op)pompen



wij



zij en hij



wij - jullie

wij steken onze tong uit

jullie steken je tong uit

wij gaan op de stoel zitten

jullie gaan staan

enz.



hij - zij

• hij steekt zijn tong uit

• zij steekt haar tong uit



meervoud

de hoed

de helm

de pet



meervoud

de hoed de hoeden

de helm de helmen

de pet de petten



meervoud

de hoepel

het masker

de trommel

de spiegel



meervoud

de hoepel de hoepels

het masker de maskers

de trommel de trommels

de spiegel de spiegels



Dag 5



aantrekken



de lange broek



een onderhemd

een onderbroek



de hoed



schoenen met hoge hakken



de pantoffels – de sloffen



de pet



de spiegel



aantrekken - aandoen



uittrekken - uitdoen



ruilen



vangen



vissen



vissen



vliegen



vliegen



langzaam - snel



groot en klein



hij - zij



jullie



Schiet eens op



Klankoefeningen /o/ - /oo/

bos

rok

zon

gok

rot

ton

hok

mol

sok

mos

som



Klankoefeningen /o/ - /oo/

boos

rook

zoon

poos

toos

loop

koos

voor

boot

woon



klankversje

ben je boos

pluk een roos

zet hem op je hoed

dan ben je morgen weer goed


